
Wykaz decyzji o warunkach zabudowy wydanych przez tut. organ, a wygaszonych 

z dniem 01-01-2018r., na podstawie zapisu art. 546 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 

Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) 

Lp. 

 

Nr decyzji i data jej 

wydania 

Oznaczenie 

nieruchomości 

Nazwa inwestycji 

1.  UM. Iw. 267-331/32/04 

05.07.2004 .r 

Strzyżów obr. nr 1 

dz. nr ewid. 1300/4, 

1300/3 

Budowa budynku mieszkalnego, bezodpływowego 

zbiornika na nieczystości ciekłe, oraz drogi 

wewnętrznej 

2.  UM. Iw. 26- 7331/44/04 

20.08.2004 

Strzyżów obr. nr 1 

działka nr ewid. 1389 

Budowa budynków mieszkalnych 

3.  UM. Iw. 26- 7331/57/04 

06.10.2004 

Strzyżów obr. nr 5 

działka nr 151, 154 

Rozbudowa budynku mieszkalnego oraz bezodpływ. 

Zbiornika na nieczystości ciekłe 

4.  UM. Iw. 26- 7331/44/07 

04.07.2007 r. 

Dobrzechów dz. nr 

ewid. 1716 

Budowa budynku mieszkalnego, szambo z propozycją 

podziału 

5.  UM. Iw. 26-7331/ 84 /07 

10.10.2007 

Wysoka Strzyżowska 

dz. nr ewid. 1950 

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz 

bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe 

6.  UM. Iw. 26-7331/ 88 /07 

31.10.2007 

Godowa dz. nr ewid. 

3314 

rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 

7.  UM. Iw. 26-7331/ 89 /07 

09.11.2007 

Strzyżów obr. nr 3 

dz. nr ewid. 480 

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 

budynku gospodarczo - garażowego oraz 

bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe 

8.  UM. Iw. 26-7331/ 99 /07 

08.10.2007 

Strzyżów obr. nr 3 

dz. nr ewid. 337/4 

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz 

bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe 

9.  UM. Iw. 26-7331/ 123 

/07 

21.12.2007 

Strzyżów obr . nr 3 

dz. nr ewid. 337/2, 

337/3 

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz 

bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe 

10.  UM. Iw. 26-7331/ 54 /08 

17.06.2008 

Godowa dz. nr ewid. 

2534 

budowa budynku mieszkalnego, budynku 

gospodarczego oraz bezodpływowego zbiornika na 

nieczystości ciekłe 

11.  UM-Iw. 26-7331/24/10 

14.07.2010 

Strzyżów  dz. nr 

ewid. 33 

budowie budynku mieszkalnego, budynku 

gospodarczo- garażowego, bezodpływowego osadnika 

ścieków, zjazdu indywidualnego 

12.  UM-Iw. 26-7331/76/10 

14.09.2010 

Strzyżów obr. nr 3 

dz. nr ewid. 29/3 

budowie budynku mieszkalnego 

13.  INW. 6730. 74 

.2012.MH 

16.07.2012 r. 

Strzyżów dz. nr ewid. 

1412/6 i 1413/1 

budowie zadaszonego placu- wiaty do magazynowania 

komunalnych osadów ściekowych 

14.  INW. 

6730.102.2012.MH 

28.08.2012r. 

Grodzisko dz. nr ewi. 

1896 

budowie budynku mieszkalnego oraz bezodpływowego 

osadnika ścieków 

15.  INW. 

6730.114.2012.MH 

16.04.2013r. 

Strzyżów obr. nr 3 

dz. nr ewid. 19/1 

budowa trzech budynków mieszkalnych 

16.  INW.6730.11.2013.MH

 10.05.2013 r. 

Godowa dz. nr ewid. 

2914/1, 2914/2 

budowa budynku mieszkalnego, budynek gospodarczy 

– rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, budowa zjazdu 

indywidualnego, budowa szamba 

17.  INW.6730.12.2013.MH

 10.04.2013 r. 

Żyznów dz. nr ewid. 

1617 

rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku 

mieszkalnego 

18.  INW.6730.103.2013.MH

 14.11.2013 

Godowa dz. nr ewid. 

3003 

rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku 

gospodarczego 

19.  INW.6730.87.2013.MH 

10.09.2013r. 

Żyznów dz. nr ewid. 

1534 

budowa budynku mieszkalnego, garażu, 

bezodpływowego osadnika ścieków, studni kopanej, 

zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej 

20.  INW.6730.92.2013.MH 

22.10.2013r. 

Strzyżów obr. nr 2 

dz. nr ewid. 17 

rozbudowa, przebudowa budynku garażowego ze 

zmianą sposobu użytkowania ma budynek mieszkalno-

garażowy 

21.  INW.6730.79.2014.MH 

12.12.2014 

Strzyżów obr. nr 2 

dz. nr ewid. 39/1, 40 

Budowa budynku mieszkalnego, studni kopanej 



22.  INW.6730.42.2016.OM 

31.05.2016 

Strzyżów obr. nr 1 

dz. nr ewid. 1456/10, 

1456/18 

budowa myjni samochodowej 

23.  INW.6730.53.2016.OM 

16.06.2016r. 

Dobrzechów dz. nr 

ewid. 1783/2 

budowa budynku mieszkalnego oraz bezodpływowego 

osadnika ścieków 

24.  INW.6730.66. 2016.OM 

22.06.2016 r. 

Strzyżów  obr. nr 1 

dz. 1453/1 

budowa budynku gospodarczego 

25.  INW.6730.67. 2016.OM 

04.08.2016r. 

Strzyżów obr. nr 1 

dz. nr ewid. 1300/22 

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz  

z przyłączami 

26.  INW.6730.120. 

2016.OM 

17.07.2017r. 

Strzyżów obr. nr 1 

dz. nr ewid. 1406 

budowa trzech budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych 

27.  INW.6730.152. 

2016.OM 

18.01.2017r. 

Strzyżów obr. nr 3 

dz. nr ewid. 612 

rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego 

budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania strychu na cele mieszkalne, przebudowa 

budynku gospodarczego 

28.  INW.6730.9.2017.OM 

07.08.2017 r. 

Strzyżów obr. nr 1 

dz. nr ewid. 1284/2 

budowa budynku mieszkalnego 

29.  INW.6730.30.2017.OM 

20.06.2017 r. 

Strzyżów obr. nr 2 

dz. nr ewid. 35/1 

budowa budynku mieszkalnego, studni kopanej oraz 

przyłączy 

30.  INW.6730.39.2017.OM 

01.08.2017 r. 

Dobrzechów dz. nr 

ewid. 1735/5 

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 

studni kopanej z przyłączem wody, osadnika ścieków z 

przyłączem kanalizacji sanitarnej wraz z propozycją 

podziału działki 

31.  INW.6730.57.2017.OM 

02.06.2017 r. 

Strzyżów obr. nr 1 

dz. nr ewid. 1412/6 

budowa instalacji fotowoltaicznej 

32.  INW.6730.64.2017.OM 

26.06.2017 r. 

Strzyżów obr. nr 1 

dz. nr ewid. 1405/39 

Budowa zespołu grzewczego spełniającego wymagania 

prawne dla procesu termicznego przekształcania 

odpadów z płyt drewnopochodnych na terenie SFM 

Sp. z o.o. 

33.  INW.6730.71.2017.OM 

31.08.2017 r. 

Strzyżów obr. nr 1 

dz. nr ewid. 1300/21 

budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z 

propozycją podziału działki 

34.  INW.6730.84.2017.OM 

20.09.2017 r. 

Strzyżów obr. nr 3 

dz. nr ewid. 611, 612 

budowa budynku mieszkalnego 

35.  INW.6730.86.2017.OM 

31.10.2017 r. 

Strzyżów obr. nr 1 

dz. nr ewid. 1405/37 

budowa instalacji fotowoltaicznej na gruncie, 

przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej 

36.  INW.6730.112.2017.OM 

29.12.2017 r. 

Strzyżów obr. nr 1 

dz. nr ewid. 1405/44, 

1405/39 

budowa estakady  

i rurociągów transportujących drewno poprodukcyjne 

do silosów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


